VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 20 januari 2020
Aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris)
Verontschuldigd: An Hermans (schepen van sport), Jules Mertens (Arac), Ruben Gooskens (RC
Pitbulls)
1. Goedkeuring verslag 20 januari 2020
-

Verslag wordt goedgekeurd.

2. Sportlaureatenviering
-

-

Filmpje lukt niet meer voor filmclub. Zie verder bij ‘sport in de kijker’.
AHA-bons of iets anders voorzien voor de laureaten.
✓Datum op bon: enkel jaartal vermelden? Of bv. 80 % klaar maken en rest ter
plaatse maken. Tom bekijkt intern.
Zeteltjes kunnen we van de bib gebruiken voor het panelgesprek met de laureaten. ’s
Nachts wel terugbrengen naar de bib.
Tap door Rusthuif is aangevraagd en in orde.
Presentatie heeft Tinne reeds opgemaakt. Volgorde nog wel af te stemmen met
Jeroen.
Planten werden besteld via Luc Jacobs.
Zaal wordt donderdag klaar gezet door de technische dienst.
Jules en Nick zijn reeds verontschuldigd. Frank ook dubbele boeking. Laat nog weten
of hij er kan zijn.
Speech nodig van Frank? Neen, maar nieuwe manier van werken/structuur zou wel
zinvol zijn om even te tonen. Eventueel op te nemen in de presentatie.
Opruim ’s nachts: Wie kan helpen want er zijn niet veel helpers? Eventueel club
vragen om te helpen opruimen. Vriendenkring Rusthuif helpt meestal ook wel mee.

3. Sportpromotie
-

Fietsacties voor jeugd: Vorige algemene vergadering werd opmerking gegeven dat er
weinig mogelijkheden zijn in Arendonk voor kinderen om te starten met fietsen.
✓Weinig deelnemers van Arendonk bv. bij wielerwedstrijden. Voor competitief
fietsen weinig animo. Clubs uitnodigen om te overleggen of er initiatieven
opgezet kunnen worden.
✓Wielerpiste? Kan dit in de Biesputten? Vraag ook vanuit Team Kempen
(sportregio) reeds gesteld. In de regio is daar zeker behoefte aan.
✓Waar kan kind hier terecht om te gaan fietsen?
▪ Eventueel wel kenbaar maken wat aanbod is in de regio.
- Sport in de kijker.
✓Oproep naar clubs doen? September starten? Eerst eigen filmpje verspreiden?

▪ Voorjaar op zich mooie periode om iets te maken.
✓Eigen filmpje: Beter ineens alles in opnemen. Wanneer moet het klaar zijn?
September? Haalbaar voor filmclub? Neen, eerder mikken op laureatenviering
volgend jaar.
✓Duur filmpje: max. 2-3 minuten. Anders blijft aandacht niet.
✓Technisch, inhoudelijk bepaalde eisen? Navragen bij Kris welke richtlijnen we
kunnen geven aan de clubs.
✓Oproep doen: geen termijn op zetten. Ook andere acties vermelden van clubs
die als promotie kunnen gebruikt worden: bv. opendeur, initiatie …
✓Beloning? Opnemen in subsidiereglement. Promotie via gemeentelijke kanalen.
4. Subsidiereglement: plan van aanpak?
-

-

-

-

Nieuw subsidiereglement dient nog opgemaakt te worden. Timing: september op
gemeenteraad laten goedkeuren. Nieuwe seizoen van start dan voor de clubs. Lijkt
goede timing te zijn.
Periode: Beter per jaar te bekijken dan per seizoen? Boekhouding van een club is
vaak per kalenderjaar… Maar diploma trainer zit dan in twee seizoenen bij sommige
sportclubs.
Projectgericht? Cfr. Herselt. Zij werken met een basissubsidie afhankelijk van type
club en daarnaast nog projectsubsidies. Reglement in bijlage.
Nick heeft tijdje terug analyse gemaakt. Te bekijken. Tom typt uit en stuurt mee
rond. Eerste conclusie: Reglement zeker eenvoudiger maken.
Online aan te vragen? Subsidoc, three and more, … bieden dit aan. Te bekijken om
Excel te vervangen. Vraag stellen op sportregio want iedereen moet dit doen.
Waarom kan overheid dit niet voor elke gemeente ter beschikking stellen? Is in gans
Vlaanderen voor zowel jeugd, sport als cultuur van toepassing.
Volgende vergaderingen dit onderwerp telkens op de agenda zetten.

5. Rondvraag
-

-

-

KBC-fietslease mogelijk voor gemeentepersoneel. Is aanbod enkel voor
gemeentepersoneel? Kan dit voor de inwoners?
✓Ravels heeft ook interesse blijkbaar. Tom informeert daar eens.
✓Kan dit via lokale fietsenhandelaars? Team Bikes zou interesse hebben.
Na de algemene vergadering van december kwam het idee om in overleg te gaan
met de clubs. Afstand te groot naar raad van bestuur en gemeente. Tijdens de
sportraden zijn het steeds dezelfde die iets zeggen. Uitnodigen op raad van bestuur?
Bv. 30 minuten voor de eigenlijke start van de vergadering. Tom vraagt info bij OudTurnhout die dit reeds gedaan hebben in het verleden.
✓Als eerste fietsclubs uitnodigen.
Wordt Hubo een fitnesszaak?

Volgende vergadering: 10 of 17 februari. Tom vraagt na.

